
                                                                                    
 
  

                   В И Р О К 
                             ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ 
 
2012 року  жовтня місяця 12 дня   Кременчуцький районний суд  в складі: 
 
 головуючого - судді                 Карпенка І.І., 
при секретарі                             Влох М.В., 
з участю прокурора                  Гриня Н.Г., 
потерпілого                               Петренка П.П., 
представника потерпілого       Пільтяя А.О.,  
захисника                                  Старікової Н.О., 
обвинуваченого                        Скляра О.В. 
 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава 
кримінальне  провадження №_________ про обвинувачення: 
 
 Скляра Олексія Володимировича  

 22 липня 1976 року народження, 
уродженця та мешканця с. В. 
Терешківка вул. Космонавтів, 15, 
Кременчуцького району Полтавської 
області, українця, громадянина 
України, із середньою освітою, 
одруженого, має на утриманні одну 
неповнолітню  дитину, працюючого 
робітником у ТОВ „Веселка”, раніше 
не судимого,  

у вчинені злочину передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України, - 
 

В С Т А Н О В И В: 
  
 
 Згідно з обвинувальним актом Скляр О.В. вчинив кримінальне 
правопорушення за таких обставин. Виявивши у вересні 2011 року на своїй 
земельній ділянці в с.  В. Терешківка по вул. Космонавтів,15 дикоростучу 
коноплю, він зірвав  25 кущів та зберігав їх на городі, ще 25 кущів зірвав в 
ніч на 15 вересня 2011 року і зберігав на горищі свого будинку. Всього 
підсудний зберігав без мети збуту коноплю, яка є особливо небезпечним 
наркотичним засобом канабісом (маріхуана), в кількості 1 кг 850 грам, тобто 
у великому розмірі. 
 Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури 
Кременчуцького району Гриньом Н.Г. і обвинуваченим Скляром О.В. 19 
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вересня 2012 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою 
Скляр О.В. беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 2 КК України, а також 
зобов’язався співпрацювати з прокурором у викритті кримінального 
правопорушення, вчиненого іншою особою Кос-ко В.В., шляхом дачі 
показань, як свідка та участі в слідчих діях (пред’явлення для впізнання).   

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди Скляру О.В. буде 
призначене покарання за ст. 309 ч. 2 КК України 2 роки позбавлення волі із 
звільненням від відбування покарання, на підставі ст. 75 КК України, з 
іспитовим строком 2 роки, з покладенням, на підставі ст. 76 КК України, 
обов’язків не виїжджати за межі України на  постійне  проживання  без 
дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти  кримінально-
виконавчу  інспекцію  про  зміну місця проживання та роботи; періодично     
з'являтися     для     реєстрації     в кримінально-виконавчій інспекції; пройти  
курс  лікування  від  наркоманії.   
 Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з 
наступного. 
 Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні 
може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим про визнання винуватості. 
 Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між 
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у 
провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої 
тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним 
чи суспільним інтересам.  
 Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим 
віднесений до середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону. 
 Судом встановлено, що Скляр О.В. цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 
ст. 474 КПК України. 
 Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, 
тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або 
наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в 
угоді. Для з’ясування добровільності укладення угоди судом витребувані та 
досліджені  скарги підозрюваного і обвинуваченого, подані ним під час 
кримінального провадження, та рішення за наслідками їх розгляду, при 
цьому з’ясовано, що вони стосуються лише умов утримання в ІТТ, що 
підтвердили викликані в судове засідання працівники ІТТ. 
 Судом встановлено, що  умови угоди не суперечать вимогами 
Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, 
зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам суспільства, а  
кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для 
визнання винуватості.  
 Обвинувачений Скляр О.В. погоджується на призначення узгодженого 
покарання. 
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 Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для 
затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та Скляром 
О.В. 
 Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, - 
 

З А С У Д И В: 
 

угоду від 19 вересня 2012 року по кримінальному провадженню №_____ про 
визнання винуватості укладену між прокурором прокуратури 
Кременчуцького району Гриньом Н.Г. та обвинуваченим Скляром О. В. 
затвердити. 
 

Визнати Скляра Олексія Володимировича винуватим за ст. 309 ч. 2 КК 
України та призначити узгоджене покарання 2 роки позбавлення волі. 
 На підставі ст. 75 КК України звільнити Скляра О.В. від відбування 
покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. 

На підставі ст. 76 КК України покласти на Скляра О.В. обов’язки не 
виїжджати за межі України на  постійне  проживання  без дозволу 
кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти  кримінально-виконавчу  
інспекцію  про  зміну місця проживання та роботи; періодично     з'являтися     
для   реєстрації     в кримінально-виконавчій інспекції; пройти  курс  
лікування  від  наркоманії.   
 Стягнути з засудженого Скляра Олексія Володимировича на користь 
Полтавського НДЕКЦ при УМВС України в Полтавській області 344 грн. 
судових витрат. 

Речові докази  канабіс (маріхуану) в кількості 1 кг. 850 грам знищити. 
Запобіжний захід Скляру О.В. до набрання вироком законної сили обрати 
особисте зобов’язання поклавши на нього обов’язки не відлучатися із 
населеного пункту, в якому він зареєстрований та  проживає, без дозволу 
суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання. 
 Зарахувати в строк відбування покарання час тримання під вартою з 00 
________  по 00 ________ 20__ року. 
 Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 
КПК України до Апеляційного суду Полтавської області через 
Кременчуцький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення. 

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію 
вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручити 
обвинуваченому та прокурору. 

 
Суддя:                                                    Карпенко І.І. 
 


